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Στη θεματική εμπίπτουν άρθρα που 

πραγματεύονται ζητήματα καταγραφής, 

αξιολόγησης και τεκμηρίωσης  

της προβιομηχανικής και βιομηχανικής 

κληρονομιάς. 

 

Ενδεικτικές κατηγορίες θεμάτων είναι: 

• Ιστορικές προσεγγίσεις 

• Άνάλυση, τεκμηρίωση και αξιολόγηση  

βιομηχανικών εγκαταστάσεων

• Καταγραφή και αξιολόγηση  

μηχανολογικού εξοπλισμού

• Καταγραφή γραπτών και προφορικών  

μαρτυριών

ΚΆΤΆΓΡΆΦΗ ΚΆΙ 
ΆΞΙΌΛΌΓΗΣΗ  
ΤΩΝ ΆΥΛΩΝ ΚΆΙ  
ΥΛΙΚΩΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ  
ΤΗΣ ΠΡΌΒΙΌΜΗΧΆΝΙΚΗΣ 
ΚΆΙ ΒΙΌΜΗΧΆΝΙΚΗΣ 
ΚΛΗΡΌΝΌΜΙΆΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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ΛΥΌΜΕΝΆ, ΒΕΛΓΙΚΆ, ΜΕΤΆΛΛΙΚΆ ΚΤΙΡΙΆ  
ΣΤΌΥΣ ΣΙΔΗΡΌΔΡΌΜΌΥΣ ΠΕΛΌΠΌΝΝΗΣΌΥ, ΤΌΝ 19ο ΆΙΩΝΆ.  
ΤΌ “ΣΥΣΤΗΜΆ DANLY” ΣΤΗΝ ΕΛΛΆΔΆ
ΆΠΌΛΛΩΝ ΚΥΡΚΌΣ 
ΜΆΡΙΆ ΔΆΝΙΗΛ  
ΓΙΩΡΓΌΣ ΜΠΛΕΤΣΆΣ-ΥΦΆΝΤΗΣ

02 
ΔΙΆΣΩΖΌΝΤΆΣ ΤΗΝ (ΠΡΌ)ΒΙΌΜΗΧΆΝΙΚΗ ΚΛΗΡΌΝΌΜΙΆ  
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ΜΌΥΣΕΙΌΥ ΤΌΜΆΤΆΣ «Δ. ΝΌΜΙΚΌΣ»
ΆΝΤΩΝΗΣ ΠΛΥΤΆΣ

04 
NΤΕΠΩ: ΜΙΆ ΣΗΜΆΝΤΙΚΗ ΜΆΡΤΥΡΙΆ ΓΙΆ ΤΗΝ ΥΠΆΡΞΗ  
ΤΩΝ ΤΡΆΜ ΣΤΗ ΘΕΣΣΆΛΌΝΙΚΗ
ΒΆΣΙΛΕΙΌΣ ΠΆΠΆΔΌΥΛΗΣ

05 
ΣΤΙΓΜΙΌΤΥΠΆ ΆΠΌΒΙΌΜΗΧΆΝΙΣΗΣ: PICTURESQUE-SUBLIME 
ΚΆΙ ΜΆΚΡΆ ΤΕΙΧΗ. ΆΠΌ ΤΌ RUIN PORN ΣΤΙΣ ΆΣΤΙΚΕΣ 
ΠΡΆΣΙΝΕΣ ΥΠΌΔΌΜΕΣ
ΆΣΠΆΣΙΆ ΚΌΥΖΌΥΠΗ
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ΤΗΣ ΒΙΌΜΗΧΆΝΙΚΗΣ ΆΡΧΙΤΕΚΤΌΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΌΝΌΜΙΆΣ
ΆΛΕΞΆΝΔΡΌΣ ΆΝΤΩΝΙΌΥ

07 
ΣΤΆΘΜΌΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΆΣ ΣΕΡΡΩΝ. ΙΧΝΗΛΆΤΩΝΤΆΣ 
ΤΗΝ ΆΡΧΙΤΕΚΤΌΝΙΚΗ ΚΆΙ ΒΙΌΜΗΧΆΝΙΚΗ ΤΆΥΤΌΤΗΤΆ ΕΝΌΣ 
ΔΙΚΤΥΌΥ ΠΡΌΤΥΠΩΝ ΕΓΚΆΤΆΣΤΆΣΕΩΝ ΆΓΡΌΤΙΚΗΣ ΠΆΡΆΓΩΓΗΣ
ΕΛΕΝΗ ΒΛΆΧΌΝΆΣΙΌΥ
ΜΆΡΙΆ ΔΆΝΙΗΛ 
ΚΩΝΣΤΆΝΤΙΝΌΣ ΠΆΠΆΓΌΥΤΗΣ

08 
ΤΌ ΕΛΆΙΌΥΡΓΕΙΌ ΤΗΣ ΜΌΝΗΣ ΆΓΙΌΥ ΓΕΩΡΓΙΌΥ: 
ΒΙΌΜΗΧΆΝΙΚΌ ΚΆΙ ΜΌΝΆΣΤΗΡΙΆΚΌ ΣΥΓΚΡΌΤΗΜΆ 
ΆΡΓΥΡΩ ΆΝΔΡΙΆΝΆΚΗ
ΕΥΆΝΘΙΆ ΚΌΥΤΌΥΛΆΚΗ

09 
ΌΙ ΝΕΡΌΜΥΛΌΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΌΧΗ ΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΆΣ ΚΆΙ  
ΜΙΆ ΠΡΌΤΆΣΗ ΆΝΆΔΕΙΞΗΣ 
ΣΌΦΌΚΛΗΣ ΚΩΤΣΌΠΌΥΛΌΣ 
ΆΧΙΛΛΕΆΣ ΣΤΌΐΌΣ 

10 
Η ΔΙΆΣΩΣΗ ΚΆΙ ΆΝΆΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΒΙΌΜΗΧΆΝΙΚΩΝ ΚΆΙ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΆΓΜΆΤΙΚΌΤΗΤΆ
ΆΘΆΝΆΣΙΌΣ ΧΆΤΖΗΓΩΓΆΣ 

11 
ΚΆΤΆΓΡΆΦΗ ΒΙΌΜΗΧΆΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΌΝΌΜΙΆΣ ΕΛΛΆΔΆΣ
MΙΆ ΝΕΆ ΆΡΧΗ ΓΙΆ ΤΗ ΒΙ.Δ.Ά.
ΗΡΆΚΛΗΣ ΦΆΣΌΥΡΆΚΗΣ

12 
ΜΕΘΌΔΌΙ ΚΆΤΆΔΥΣΗΣ ΚΆΙ ΤΕΧΝΌΛΌΓΙΆ ΣΠΌΓΓΆΛΙΕΙΆΣ  
ΩΣ ΣΤΌΙΧΕΙΆ ΒΙΌΜΗΧΆΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΌΝΌΜΙΆΣ:  
Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΚΆΛΥΜΝΌΥ (1850–1950)
ΙΩΆΝΝΗΣ ΤΆΥΛΆΡΙΌΣ

13 
ΚΡΗΤΙΚΌΙ ΆΝΕΜΌΜΥΛΌΙ∙
ΠΡΌΒΙΌΜΗΧΆΝΙΚΌΙ ΠΥΡΓΌΙ ΚΆΙ ΚΆΣΤΡΆ ΤΌΥ ΛΆΣΙΘΙΌΥ
ΕΛΕΝΗ ΆΡΆΚΆΔΆΚΗ 

14 
ΤΆ ΣΙΔΗΡΆ ΔΌΜΙΚΆ ΣΥΣΤΗΜΆΤΆ ΤΩΝ ΙΣΤΌΡΙΚΩΝ 
ΒΙΌΜΗΧΆΝΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. 
Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΆΛΌΝΙΚΗΣ 
ΜΆΡΙΆ ΔΌΥΣΗ



Η θεματική του δεύτερου άξονα επιχειρεί 

να προσεγγίσει τα ζητήματα διαχείρισης 

της βιομηχανικής κληρονομιάς, 

εξετάζοντας τις εμπλεκόμενες 

παραμέτρους.  

Τα κείμενα που θα υποβληθούν μπορούν 

να ενσωματώνουν πολιτικές, θεσμικές, 

περιβαλλοντικές, κοινωνιολογικές και 

οικονομικές πτυχές της προβληματικής  

της βιομηχανικής κληρονομιάς. 

Ενδεικτικές κατηγορίες θεμάτων είναι: 

• Πολιτικές προστασίας

• Θεσμικό πλαίσιο 

• Πολιτικές διαχείρισης

• Ζητήματα βιωσιμότητας

• Ζητήματα ανθεκτικότητας

ΔΙΆΧΕΙΡΙΣΗ  
ΤΗΣ ΆΡΧΙΤΕΚΤΌΝΙΚΗΣ 
ΒΙΌΜΗΧΆΝΙΚΗΣ 
ΚΛΗΡΌΝΌΜΙΆΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ Β 15
ΆΠΌΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΆΝΤΙΛΗΨΗΣ ΠΌΙΌΤΗΤΩΝ.
ΕΠΆΝΆΧΡΗΣΗ ΆΝΕΝΕΡΓΩΝ ΒΙΌΜΗΧΆΝΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ
ΝΙΚΌΛΆΌΣ ΧΆΤΖΗΤΡΥΦΩΝ

16
ΣΧΌΛΆΖΌΥΣΕΣ ΆΣΤΙΚΕΣ ΕΓΚΆΤΆΣΤΆΣΕΙΣ ΠΆΡΆΓΩΓΗΣ.
ΜΙΆ ΌΛΙΣΤΙΚΗ ΜΕΘΌΔΌΣ ΓΙΆ ΕΠΆΝΆΧΡΗΣΗ
ΆΝΆΣΤΆΣΙΆ ΠΆΠΆΡΗ

17 
ΜΕΤΆΛΛΕΙΆ ΩΣ ΔΙΚΤΥΌ ΒΙΌΜΗΧΆΝΙΚΗΣ ΆΡΧΆΙΌΛΌΓΙΆΣ 
ΔΗΜΗΤΡΆ ΓΙΆΛΕΣΆ

18 
ΚΆΠΝΆΠΌΘΗΚΕΣ ΚΆΒΆΛΆΣ, ΔΡΆΜΆΣ ΚΆΙ ΞΆΝΘΗΣ:  
ΤΌ ΙΔΙΌΚΤΗΣΙΆΚΌ ΚΆΘΕΣΤΩΣ ΩΣ ΔΙΆΧΡΌΝΙΚΌ ΚΌΙΝΩΝΙΚΌ 
ΦΆΙΝΌΜΕΝΌ
ΙΌΡΔΆΝΗΣ ΣΙΝΆΜΙΔΗΣ

19. 

ΤO ΒΙΌΜΗΧΆΝΙΚΌ ΚΤΙΡΙΌ ΩΣ ΕΤΕΡΌΤΌΠΙΆ.
ΜΙΆ ΠΡΌΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕ ΆΦΌΡΜΗ ΕΓΚΆΤΆΛΕΛΕΙΜΜΕΝΌ 
ΒΙΌΜΗΧΆΝΙΚΌ ΚΤΙΡΙΌ ΣΤΌ ΚΆΡΠΕΝΗΣΙ
MΆΡΙΆ ΠΆΠΆЇΩΆΝΝΌΥ

20 
ΚΆΛΕΣ ΠΡΆΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΆΝΆΧΡΗΣΗ ΒΙΌΜΗΧΆΝΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ  
ΚΆΙ ΣΥΝΌΛΩΝ ΣΤΌ ΗΝΩΜΕΝΌ ΒΆΣΙΛΕΙΌ: ΠΌΛΙΤΙΚΕΣ 
ΠΡΌΣΤΆΣΙΆΣ, ΌΙΚΌΝΌΜΙΚΕΣ ΠΤΥΧΕΣ ΚΆΙ ΘΕΜΆΤΆ ΙΔΙΌΚΤΗΣΙΆΣ
ΣΩΣΆΝΝΆ ΚΆΡΛΆ
ΕΛΕΝΗ ΆΝΔΡΕΌΥ

21 
ΤΌΥΡΙΣΤΙΚΆ ΚΆΤΆΛΥΜΆΤΆ ΣΕ ΆΝΕΝΕΡΓΆ ΒΙΌΜΗΧΆΝΙΚΆ ΚΕΛΥΦΗ
ΜΆΡΙΆ – ΆΝΝΆ ΚΆΚΆΒΆ

22 
ΚΆΙΝΌΤΌΜΌ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΆΤΙΚΌ ΠΆΡΚΌ ΣΕ ΥΦΙΣΤΆΜΕΝΌ 
ΒΙΌΜΗΧΆΝΙΚΌ ΚΤΙΡΙΌ
ΧΆΐΔΩ ΓΕΩΡΓΌΥΛΗ
ΆΝΤΩΝΙΌΣ ΜΌΡΆΣ

23 
ΒΌΛΌΣ – ΤΕΡΡΆΣΣΆ. ΌΙ ΠΆΡΆΛΛΗΛΕΣ ΠΌΡΕΙΕΣ ΔΥΌ 
ΕΥΡΩΠΆΐΚΩΝ ΠΌΛΕΩΝ ΜΕΣΆΙΌΥ ΜΕΓΕΘΌΥΣ ΣΤΌΝ ΤΌΜΕΆ  
ΤΗΣ ΔΙΆΣΩΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΌΜΗΧΆΝΙΚΗΣ ΤΌΥΣ ΚΛΗΡΌΝΌΜΙΆΣ
ΚΩΝΣΤΆΝΤΙΝΌΣ ΆΔΆΜΆΚΗΣ 

24 
ΕΠΆΝΆΧΡΗΣΗ ΒΙΌΜΗΧΆΝΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΌΤΗΜΆΤΩΝ.  
ΠΡΌΚΛΗΣΕΙΣ ΚΆΙ ΠΡΌΒΛΗΜΆΤΆ
ΕΛΕΝΗ ΜΆΐΣΤΡΌΥ
ΜΆΡΙΆ ΜΠΆΛΌΔΗΜΌΥ
ΝΙΝΆ (ΚΩΝΣΤΆΝΤΙΝΆ) ΆΘΆΝΆΣΌΠΌΥΛΌΥ



25 
ΆΠΌΚΆΤΆΣΤΆΣΗ ΒΙΌΜΗΧΆΝΙΚΌΥ ΚΤΗΡΙΌΥ ΣΤΌ ΤΕΧΝΌΛΌΓΙΚΌ 
ΠΆΡΚΌ ΛΆΥΡΙΌΥ. ΆΠΌΚΆΤΆΣΤΆΣΗ ΚΆΙ ΕΠΆΝΆΧΡΗΣΗ ΜΕ 
ΝΕΆ ΛΕΙΤΌΥΡΓΙΆ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΆΣΙΆ ΕΞΥΠΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 
ΝΆΝΌΤΕΧΝΌΛΌΓΙΆΣ
ΕΛΙΣΆΒΕΤ ΜΆΝΔΌΥΛΙΔΌΥ
ΓΙΩΡΓΌΣ ΚΌΥΜΕΡΤΆΣ

26 
Ό ΠΕΡΙΒΆΛΛΌΝΤΙΚΌΣ ΠΆΡΆΓΌΝΤΆΣ ΣΤΗΝ ΕΠΆΝΆΧΡΗΣΗ 
ΒΙΌΜΗΧΆΝΙΚΩΝ ΚΕΛΥΦΩΝ
ΙΩΆΝΝΆ ΖΆΧΆΡΆΚΗ
ΒΕΝΕΤΙΆ ΤΣΆΚΆΛΙΔΌΥ  
ΆΓΓΕΛΙΚΗ ΧΆΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΌΥ

27 
ΕΠΆΝΆΧΡΗΣΗ ΆΝΕΝΕΡΓΩΝ ΒΙΌΜΗΧΆΝΙΚΩΝ ΚΕΛΥΦΩΝ.
ΤΆ ΕΡΕΙΠΙΆ ΤΗΣ ΌΔΌΥ ΠΕΙΡΆΙΩΣ
ΜΌΤΣΗΣ ΆΝΤΩΝΗΣ

28 
ΙΣΤΌΡΙΆΣ ΝΗΜΆΤΆ.  
Η ΒΙΌΜΗΧΆΝΙΆ ΤΗΣ ΚΛΩΣΤΌΥΦΆΝΤΌΥΡΓΙΆΣ ΣΤΗ ΝΆΌΥΣΆ.  
Η ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΌ ΠΡΩΗΝ ΕΡΓΌΣΤΆΣΙΌ ΕΡΙΆ
ΒΆΛΙΆ ΆΜΌΙΡΙΔΌΥ
ΓΙΩΡΓΌΣ ΆΔΆΜΙΔΗΣ 

29 
ΓΆΛΛΙΚΗ ΣΚΆΛΆ ΜΕΤΆΛΛΕΙΩΝ ΛΆΥΡΙΌΥ:  
Η ΠΡΌΤΆΣΗ ΤΌΥ ΕΜΠ ΓΙΆ ΆΠΌΚΆΤΆΣΤΆΣΗ ΚΆΙ ΆΝΆΔΕΙΞΗ 
ΕΙΡΗΝΗ ΕΦΕΣΙΌΥ
ΝΙΚΌΣ ΜΠΕΛΆΒΙΛΆΣ 
ΆΝΔΡΕΆΣ ΓΕΩΡΓΌΠΌΥΛΌΣ  
 

30 
“ΦΆΜΠΡΙΚΆ” ΛΕΩΝΙΔΙΌΥ. ΚΕΝΤΡΌ ΠΡΌΒΌΛΗΣ  
ΤΗΣ ΆΓΡΌΤΙΚΗΣ ΙΣΤΌΡΙΆΣ Ν.Ά. ΠΕΛΌΠΌΝΝΗΣΌΥ
ΗΡΆΚΛΗΣ ΚΆΛΌΓΕΡΌΠΌΥΛΌΣ
ΕΛΕΝΗ ΒΡΕΤΖΆΚΗ 

31 
ΜΙΆ ΠΡΌΣΕΓΓΙΣΗ ΆΝΆΔΕΙΞΗΣ ΤΩΝ ΜΥΛΌΤΌΠΙΩΝ:  
Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΌΥ ΓΆΛΛΙΆΝΌΥ ΦΆΡΆΓΓΙΌΥ ΣΤΌ ΡΕΘΥΜΝΌ
ΜΆΝΌΣ ΝΙΚΗΦΌΡΌΣ

32 
ΒΆΜΒΆΚΌΚΛΩΣΤΗΡΙΌ ΛΌΓΓΌΥ, ΚΥΡΤΣΗ ΚΆΙ ΤΌΥΡΠΆΛΗ 
ΣΤΗ ΝΆΌΥΣΆ. ΣΕΝΆΡΙΆ ΕΠΆΝΆΧΡΗΣΗΣ ΕΝΌΣ ΙΣΤΌΡΙΚΌΥ 
ΕΡΓΌΣΤΆΣΙΌΥ ΣΕ ΜΙΆ ΜΙΚΡΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΌΛΗ
ΛΕΩΝΙΔΆΣ ΤΣΌΜΠΌΛΗΣ
ΚΩΝΣΤΆΝΤΙΝΆ ΒΙΣΤΆ
ΆΝΤΩΝΗΣ ΚΆΝΆΚΗΣ
ΆΛΚΙΒΙΆΔΗΣ ΚΌΡΜΠΙΖΕ 

ΆΠΌΚΆΤΆΣΤΆΣΗ, 
ΕΠΆΝΆΧΡΗΣΗ ΚΆΙ 
ΕΠΆΝΕΝΤΆΞΗ ΚΤΙΡΙΩΝ 
ΣΤΌ ΣΥΓΧΡΌΝΌ  
ΠΛΆΙΣΙΌ

CASE STUDIES

Ό άξονας προσφέρεται σε όσα άρθρα  

θα αναδείξουν μελέτες περίπτωσης από 

την Ελλάδα και το εξωτερικό οι οποίες 

αφορούν στην αποκατάσταση, επανάχρηση 

και επανένταξη κτιρίων ή συγκροτημάτων 

στη ζωή της πόλης. 

 

Ενδεικτικές κατηγορίες θεμάτων είναι:

• Μελέτες και έρευνες που αφορούν  

στην αστική και κτιριακή κλίμακα  

μεμονωμένων κτιρίων ή συγκροτημάτων

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ

ΜΆΡΙΆ ΜΠΆΛΌΔΗΜΌΥ
ΝΙΝΆ ΆΘΆΝΆΣΌΠΌΥΛΌΥ

ΜΆΤΙΝΆ ΠΆΛΛΆ
ΙΌΡΔΆΝΗΣ ΣΙΝΆΜΙΔΗΣ
ΕΛΛΗ ΧΆΒΆΤΖΆ



33 
«ΆΠΌΚΆΤΆΣΤΆΣΗ, ΕΠΆΝΆΧΡΗΣΗ ΚΆΙ ΕΠΆΝΕΝΤΆΞΗ ΚΤΙΡΙΩΝ 
ΣΤΌ ΣΥΓΧΡΌΝΌ ΠΛΆΙΣΙΌ». Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΌΥ ΒΙΌΜΗΧΆΝΙΚΌΥ 
ΜΌΥΣΕΙΌΥ ΤΌΜΆΤΆΣ «Δ. ΝΌΜΙΚΌΣ» ΣΤΗ ΣΆΝΤΌΡΙΝΗ
ΚΡΥΣΤΆΛΛΙΆ ΠΆΠΆΌΙΚΌΝΌΜΌΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΆ ΗΛΙΆΔΗ

34 
ΚΕΡΆΜΌΠΌΙΕΙΌ DUMOULIN.  
ΠΡΌΣΕΓΓΙΖΌΝΤΆΣ ΤΌ ΦΛΆΜΆΝΔΙΚΌ ΠΆΡΆΔΕΙΓΜΆ
FATMAGUL OGE
ΒΆΣΙΛΗΣ ΠΆΠΆΔΌΥΛΗΣ 

35 
Η ΜΕΤΆΤΡΌΠΗ ΕΝΌΣ ΣΤΆΘΜΌΥ ΠΆΡΆΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΆΣ  
ΣΕ ΣΤΆΘΜΌ ΠΆΡΆΓΩΓΗΣ ΚΙΝΗΜΆΤΌΓΡΆΦΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΒΆΣΙΛΙΚΗ ΚΆΣΒΙΚΗ
ΒΕΝΕΤΙΆ ΤΣΆΚΆΛΙΔΌΥ

36 
ΕΠΆΝΕΝΕΡΓΌΠΌΙΩΝΤΆΣ ΤΌ ΕΝΔΙΆΜΕΣΌ. 
Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΌΥ ΣΥΓΚΡΌΤΗΜΆΤΌΣ ΓΡ. ΤΣΙΤΣΗ
ΠΕΛΆΓΙΆ ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΌΥ
ΆΛΚΗΣΤΙΣ ΡΌΔΗ

37 
ΚΕΝΤΡΌ ΠΌΛΙΤΙΣΜΌΥ ΙΡΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΣΙΝΆ
ΚΩΝΣΤΆΝΤΙΝΌΣ ΜΠΌΥΡΆΣ 

38 
ΆΝΆΠΛΆΣΗ – ΔΙΆΜΌΡΦΩΣΗ ΚΆΙ ΆΞΙΌΠΌΙΗΣΗ  
ΤΌΥ ΆΓΡΌΚΤΗΜΆΤΌΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΆΝΙΝΆΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΌ
ΚΩΝΣΤΆΝΤΙΝΆ ΣΙΌΥΝΤΡΗ

39 
Η ΣΥΛΛΌΓΙΚΗ ΚΆΤΌΙΚΙΆ ΩΣ ΝΕΆ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΒΙΌΜΗΧΆΝΙΚΆ 
ΚΤΙΡΙΆ ΚΆΙ ΤΌ ΠΆΡΆΔΕΙΓΜΆ ΤΌΥ ΠΕΛΛΆ – ΌΛΥΜΠΌΣ  
ΣΤΗ ΝΆΌΥΣΆ 
ΕΛΛΗ ΧΆΒΆΤΖΆ

40 
FORUM – ΤΆ ΒΙΌΜΗΧΆΝΙΚΆ ΚΕΛΥΦΗ ΩΣ ΔΥΝΆΤΌΤΗΤΕΣ ΚΌΙΝΌΥ 
ΧΩΡΌΥ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΌΥ ΠΡΩΗΝ ΕΡΓΌΣΤΆΣΙΌΥ ΛΆΔΌΠΌΥΛΌΥ 
ΣΤΗΝ ΠΆΤΡΆ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΌΥΡΔΌΥΚΗΣ

41 
Η ΣΥΖΕΥΞΗ ΤΌΠΙΌΥ ΚΆΙ «ΜΗΧΆΝΗΣ»: ΕΠΆΝΆΧΡΗΣΗ  
ΤΌΥ ΜΙΚΡΌΥ ΥΔΡΌΗΛΕΚΤΡΙΚΌΥ ΣΤΆΘΜΌΥ ΤΗΣ ΆΓΥΙΆΣ  
ΣΤΆ ΧΆΝΙΆ (1928) 
ΆΛΕΞΆΝΔΡΌΣ ΒΆΖΆΚΆΣ
ΜΆΡΙΆ ΜΆΝΔΆΛΆΚΗ

42 
Η ΚΆΠΝΆΠΌΘΗΚΗ «ΖΩΐΔΗ» ΣΤΗΝ ΠΌΛΗ ΤΗΣ ΚΌΜΌΤΗΝΗΣ. 
ΕΠΆΝΆΧΡΗΣΗ ΚΆΙ ΆΝΆΔΕΙΞΗ ΤΌΥ ΒΙΌΜΗΧΆΝΙΚΌΥ ΜΝΗΜΕΙΌΥ 
ΣΤΌ ΣΥΓΧΡΌΝΌ ΆΣΤΙΚΌ ΤΌΠΙΌ
ΚΩΝΣΤΆΝΤΙΝΆ ΒΙΣΤΆ

43 
ΆΠΌΚΆΤΆΣΤΆΣΗ ΚΆΙ ΕΠΆΝΆΧΡΗΣΗ ΤΌΥ ΠΆΛΙΌΥ ΒΙΌΜΗΧΆΝΙΚΌΥ 
ΣΥΓΚΡΌΤΗΜΆΤΌΣ ΤΗΣ Ά.Θ.Ό.Ε. ΒΌΛΌΥ
ΆΝΝΆ-ΡΌΣΚΆΓΙΆ ΒΌΥΖΆ
ΧΡΥΣΆΝΘΗ ΜΠΌΥΡΆΖΆ

44 
ΛΙΜΕΝΌΒΙΌΜΗΧΆΝΙΚΗ ΖΩΝΗ ΚΕΡΆΤΣΙΝΙΌΥ – ΔΡΆΠΕΤΣΩΝΆΣ
ΕΠΆΝΆΧΡΗΣΗ ΚΆΙ ΕΠΆΝΕΝΤΆΞΗ ΆΝΕΝΕΡΓΗΣ ΒΙΌΜΗΧΆΝΙΚΗΣ 
ΠΕΡΙΌΧΗΣ ΣΤΌΝ ΆΣΤΙΚΌ ΙΣΤΌ
ΆΝΤΩΝΗΣ ΚΆΝΆΚΗΣ
ΜΆΤΙΝΆ ΠΆΛΛΆ

45 
ΜΕΛΕΤΗ ΆΠΌΚΆΤΆΣΤΆΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΆΤΗΡΗΤΕΆΣ ΚΤΗΡΙΆΚΗΣ 
ΕΝΌΤΗΤΆΣ «ΚΆΤΌΙΚΙΆΣ – ΚΥΛΙΝΔΡΌΜΥΛΌΥ ΜΆΤΘΆΙΌΥ» ΚΆΙ 
ΕΠΆΝΆΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΩΣ «ΠΌΛΥΧΩΡΌΣ ΠΌΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΆΙ 
ΕΚΠΆΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΆΣΕΩΝ»
ΜΆΓΔΆΛΗΝΗ ΧΆΤΖΗ
ΣΌΦΙΆ ΧΡΙΣΤΌΦΌΡΙΔΌΥ

46 
ΆΠΌΚΆΤΆΣΤΆΣΗ ΤΌΥ ΔΙΆΤΗΡΗΤΕΌΥ ΣΥΓΚΡΌΤΗΜΆΤΌΣ ΤΗΣ 
ΠΡΩΗΝ ΣΧΌΛΗΣ ΤΕΧΝΩΝ & ΕΠΆΓΓΕΛΜΆΤΩΝ (ΣΧΌΛΗ ΧΆΜΗΔΙΕ) 
ΚΆΙ ΕΠΆΝΆΧΡΗΣΗ ΤΌΥ ΩΣ «ΠΌΛΥΧΩΡΌΣ ΠΌΛΙΤΙΣΜΌΥ»
ΣΌΦΙΆ ΧΡΙΣΤΌΦΌΡΙΔΌΥ

47 
ΌΙ ΆΡΧΙΤΕΚΤΌΝΙΚΌΙ ΔΙΆΓΩΝΙΣΜΌΙ ΩΣ ΠΡΌΥΠΌΘΕΣΗ ΓΙΆ  
ΤΗΝ ΕΠΆΝΆΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΌΜΗΧΆΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΌΝΌΜΙΆΣ
ΔΗΜΌΣΘΕΝΗΣ ΣΆΚΚΌΣ
ΣΤΆΥΡΌΣ ΆΠΌΤΣΌΣ 
ΜΆΡΙΆ ΔΌΥΣΗ

48 
ΠΡΌΤΆΣΗ ΆΠΌΚΆΤΆΣΤΆΣΗΣ ΚΆΙ ΕΠΆΝΆΧΡΗΣΗΣ  
ΤΌΥ ΜΕΤΆΞΌΥΡΓΕΙΌΥ «ΧΡΥΣΆΛΙΣ»
ΝΙΚΌΣ ΚΆΡΆΓΙΆΝΝΗΣ
ΣΤΆΥΡΌΣ ΆΠΌΤΣΌΣ 
ΚΥΡΙΆΚΗ ΒΆΣΤΕΛΗ
ΆΘΆΝΆΣΙΌΣ ΓΙΆΜΆΣ 
ΛΕΆΝΔΡΌΣ ΖΩΙΔΗΣ
ΔΕΣΠΌΙΝΆ ΙΩΆΝΝΙΔΌΥ 
ΖΩΗ ΚΌΚΚΙΝΌΥ
ΕΛΕΝΗ ΜΆΡΙΝΆΚΌΥ 

49 
ΤΌ ΣΥΓΚΡΌΤΗΜΆ ΤΗΣ «ΒΙΛΚΆ» ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΘΕΣΣΆΛΌΝΙΚΗ. 
ΜΙΆ ΠΙΛΌΤΙΚΗ ΠΡΌΤΆΣΗ ΆΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΓΙΆ  
ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΆΝΆΠΤΥΞΗ ΤΌΥ ΒΙΌΜΗΧΆΝΙΚΌΥ ΤΌΠΙΌΥ
ΝΙΚΌΣ ΚΆΛΌΓΗΡΌΥ 
ΘΕΜΗΣ ΧΆΤΖΗΓΙΆΝΝΌΠΌΥΛΌΣ

SHLOMIT RAVIV
LAURENS VANDEWYNGAERDE

ΣΌΦΌΚΛΗΣ ΚΩΤΣΌΠΌΥΛΌΣ
ΜΙΧΆΛΗΣ ΝΌΜΙΚΌΣ
ΙΌΡΔΆΝΗΣ ΣΙΝΆΜΙΔΗΣ

ΒΆΣΙΛΙΚΗ ΜΆΣΕΝ
ΜΆΡΙΆ ΜΙΖΆ
ΕΥΦΡΌΣΥΝΗ ΜΠΙΛΜΠΙΛΗ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΆΠΆΔΗΜΗΤΡΙΌΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΆ ΠΆΠΆΌΙΚΌΝΌΜΌΥ
ΙΩΆΝΝΗΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ
ΆΘΗΝΆ ΣΙΆΦΆΚΆ
ΙΩΆΝΝΗΣ ΤΆΥΛΆΡΙΌΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΆΤΗΡΗΣ



50 
ΕΙΚΌΝΙΚΌ ΤΆΞΙΔΙ ΣΤΆ ΒΙΌΜΗΧΆΝΙΚΆ ΙΧΝΗ ΤΗΣ ΝΆΌΥΣΆΣ.
ΜΙΆ ΨΗΦΙΆΚΗ ΠΛΆΤΦΌΡΜΆ ΞΕΝΆΓΗΣΗΣ
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Ό θεματικός αυτός άξονας ασχολείται με 

τον τρόπο με τον οποίο η διαχείριση της 

βιομηχανικής κληρονομιάς ενσωματώνεται 

στις βαθμίδες της εκπαίδευσης. 

Επιπλέον, επιδιώκει να προσεγγίσει 

και να αναδείξει τον αλληλοσυσχετισμό 

της διαχείρισης της βιομηχανικής 

κληρονομιάς με το κοινωνικό πεδίο μέσα 

από δράσεις ενδυνάμωσης και έκφρασης 

κοινωνικής ευαισθητοποίησης.  

 

Ενδεικτικές κατηγορίες θεμάτων είναι:

• Εκπαιδευτικά προγράμματα σε όλες  

τις βαθμίδες της εκπαίδευσης

• Κινήματα πολιτών

• Πρωτοβουλίες φορέων
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Καταγραφή βιομηχανικής κληρονομιάς 
Ελλάδας. Mια νέα αρχή για τη ΒΙ.Δ.Ά. 
—
Recording industrial heritage of Greece. 
A new beginning for V.I.D.A. (ΒΙ.Δ.Ά.)

Περίληψη 
Η ραγδαία αποβιομηχάνιση που συντελέστηκε στη χώρα μας, από τα μέσα περίπου της δεκαετίας του 1970, οδήγησε στην απαξί-
ωση και εγκατάλειψη αξιόλογων βιομηχανικών χώρων και συγκροτημάτων ή και μεμονωμένων παρεμφερών κατασκευών. Τα 
βιομηχανικά αυτά κατάλοιπα, κηρυγμένα ως διατηρητέα μνημεία ή μη, αποτελούν τις περισσότερες φορές τοπόσημα των περι-
οχών που βρίσκονται και συμβάλλουν δυναμικά στην εικόνα τους. Ο αφανισμός τους, καθώς πολλά από αυτά αντιμετωπίζουν 
άμεσο κίνδυνο, θα συντελέσει στην απώλεια της κοινωνικής, ιστορικής και πολιτιστικής φυσιογνωμίας κάθε τόπου και απαιτεί 
άμεσες σωστικές ενέργειες. 

Βασικό εργαλείο για την κατανόηση, τη διάσωση και την προστασία της βιομηχανικής μας κληρονομιάς, αποτελεί η ολοκλη-
ρωμένη αναγνώρισή της. Θέματα διατήρησης, επανάχρησης και επανένταξης των βιομηχανικών μνημείων ως ενεργών στοιχεί-
ων στον αστικό ιστό, οφείλουν να βασίζονται σε ένα υπόβαθρο συστηματικής καταγραφής και τεκμηρίωσης, που θα επιτρέψει 
την αξιολόγηση και την περαιτέρω διαχείριση και ανάδειξη του βιομηχανικού μας πολιτισμού. 

Διαπιστώνοντας την έλλειψη ενός ενιαίου και ελεύθερα προσβάσιμου μητρώου για το ελληνικό βιομηχανικό απόθεμα, ορ-
γανώθηκε η ομάδα «Βιομηχανικά Δελτία Απογραφής» (ΒΙΔΑ), αρχικά σε εθελοντική άτυπη μορφή και πρόσφατα με τη δημι-
ουργία αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας, με σκοπό τη συλλογική καταγραφή των κινητών και των ακίνητων βιομηχανικών 
μνημείων της χώρας. 

Για την υλοποίηση του φιλόδοξου στόχου της ΒΙ.Δ.Α. δημιουργήθηκε ιστότοπος που εξελίχθηκε σταδιακά σε μια πανελ-
λαδική βάση δεδομένων, που συγκροτήθηκε συλλογικά. Στο συνέδριο θα παρουσιαστεί ο νέος αναδομημένος και ανασχεδι-
ασμένος ιστότοπος (www.vidarchives.gr) που περιλαμβάνει, εκτός από το γνωστό του διαδραστικό χάρτη όπου αποτυπώνονται 
τα βιομηχανικά μνημεία της χώρας, νέες δυνατότητες καταγραφής και συμμετοχής από πολλαπλές πλατφόρμες (υπολογιστή, 
tablet, κινητό τηλέφωνο). 

Η ανάπτυξη και ο εμπλουτισμός αυτής της αξιόλογης βάσης δεδομένων, η οποία επιχειρείται σε τέτοια έκταση και μορφή 
για πρώτη φορά στην Ελλάδα, με τη δυναμική που έχει αποκτήσει, φιλοδοξεί να αποτελέσει μια έγκυρη και αναλυτική βάση 
δεδομένων και πληροφοριών σχετικά με τη βιομηχανική αρχαιολογία και κληρονομιά στη χώρα μας, ελπίζοντας να αποτελέσει 
το εφαλτήριο για την ανάπτυξη πρωτοβουλιών για την προστασία της βιομηχανικής μας κληρονομιάς. 

Summary
The rapid deindustrialization that took place in our country (from around mid1970s) led to the devaluation and abandonment of significant 
industrial spaces and complexes or individual similar structures in Greece. These industrial remains, either declared as protected monuments 
or not, are most often landmarks of the areas that are located and contribute dynamically to their image. Their destruction, as many of them 
are in immediate danger, will contribute to the loss of social, historical and cultural identity of each place and hence requires immediate 
rescue action. 

A key tool for understanding, rescuing and protecting our industrial heritage is its comprehensive recognition. Issues of preservation, 
reuse and reintegration of industrial monuments, as active elements in the urban fabric, should be based on a background of systematic re-
cording and documentation, which will allow the evaluation and further management and promotion of our industrial culture. 

Noticing the lack of a single and freely accessible register for the Greek industrial reserve, the group “Vault of Industrial Digital Ar-
chives” (VIDA - Βιομηχανικά Δελτία Απογραφής in Greek.) was formed (initially in a voluntary informal basis and recently with the 
creation of a civil non-profit organization) for the collective registration of movable and immovable industrial monuments of the country. 

For the realization of the ambitious goal of VIDA, a collectively set up website was created that gradually evolved into a nationwide 
database. The new reconstructed and redesigned website (www.vidarchives.gr) will be presented in the conference, which includes new 
possibilities for registration and public participation from multiple platforms (computer, tablet, mobile phone) in addition to the well-known 
interactive map showing the industrial remains of the country. 

The development and enrichment of this remarkable database, which, in such an extent and form, is attempted for the first time in Greece, 
with the dynamic that it has acquired, aspires to be a valid and detailed database and information hub on industrial archaeology and heritage 
in Greece, hoping to be the springboard for the development of initiatives for the protection of our industrial heritage..
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Εισαγωγή 
Εδώ και δεκαετίες, μέριμνα των πολιτιστικών φορέων του τόπου, 
αποτελεί η ανάδειξη κυρίως της αρχαιότερης πολιτιστικής μας κλη-
ρονομιάς. Πληθώρα οι αναφορές και καταγραφές μνημείων, τόπων 
και τοποθεσιών που αφορούν την αρχαία, ρωμαϊκή ή βυζαντινή πε-
ρίοδο, ενώ στη νεώτερη το ενδιαφέρον εστιάζεται σε οικιστικά ή 
θρησκευτικά μνημεία. Αντίστοιχα κατανέμονται και οι διαθέσιμες 
πιστώσεις και κονδύλια για τη διάσωση και ανάδειξή τους. 

Μόλις τα τελευταία χρόνια έχουν εντοπιστεί κάποιες δειλές 
προσπάθειες αφύπνισης της βιομηχανικής μνήμης του τόπου μας, 
ορισμένες εκ των οποίων έχουν οδηγήσει σε ενέργειες προστασίας 
του ελληνικού βιομηχανικού πλούτου. 

Οι προσπάθειες καταγραφής του κτηριακού βιομηχανικού 
αποθέματος, εκεί όπου επισημαίνεται βιοτεχνική & βιομηχανική 
δραστηριότητα, είναι πλέον πολλές αλλά διάσπαρτες, άλλες ανά 
περιοχή, άλλες ανά χρονική περίοδο και άλλες ανά είδος παρα-
γωγικής διαδικασίας. Άλλες κρυμμένες σε αρχεία τοπικού ενδια-
φέροντος, άλλες καταχωρημένες σε αρχεία δήμων, κοινοτήτων ή 
πανεπιστημιακών σχολών. Οι πηγές αυτές από τις οποίες μπορούν 
να αντληθούν πληροφορίες για βιομηχανικά μνημεία έχουν δύ-
σκολη πρόσβαση από το κοινό που ενδιαφέρεται. Το κοινό αυτό 
αποτελείται από φοιτητές, ερευνητές, ή κοινούς ανθρώπους που 
ενδιαφέρονται για το προσωπικό τους ιστορικό αποτύπωμα, ή για 
την βιομηχανική ιστορία του τόπου τους. 

Πλουσιότερη σε γεγονότα, είναι η βιομηχανική ιστορία της νε-
ώτερης Ελλάδας, που γράφεται εδώ και 185 χρόνια περίπου. Μια 
συνολική καταγραφή της σε ευρεία κλίμακα, εύκολα προσβάσιμη, 
για όλη την ελληνική επικράτεια και για όλες τις παραγωγικές δι-
αδικασίες, υπήρχε χρέος να δημιουργηθεί. 

Το κενό φιλοδοξούν να καλύψουν από το 2017 τα Βιομηχανι-
κά Δελτία Απογραφής, η γνωστή σε πολλούς ΒΙ.Δ.Α. 

1. H ελληνική βιομηχανική κληρονομιά 
Είναι γεγονός, ότι από τα μέσα περίπου της δεκαετίας του 1970, 
συντελέστηκε στη χώρα μας με ταχύτατους ρυθμούς μία μεγάλη 
αποβιομηχάνιση, που οδήγησε στην απαξίωση και εγκατάλειψη 
αξιόλογων βιομηχανικών χώρων και συγκροτημάτων ή και μεμο-
νωμένων παρεμφερών κατασκευών. 

Παρότι η Ελλάδα δεν έφτασε σε υψηλά επίπεδα εκβιομηχάνι-
σης, εντούτοις η πρόοδος της ελληνικής βιομηχανίας ήταν συγκρί-
σιμη με τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες της εποχής. Ιδιαίτερη 
ανάπτυξη παρατηρείται στην μεταπολεμική περίοδο, παράλληλα 
με την οικονομική ανόρθωση της χώρας. Καθώς δεν υπήρχαν 
σταθερές βάσεις, ενώ οι πολιτικές που ακολουθήθηκαν ήταν απο-
σπασματικές και τα κίνητρα που δόθηκαν δεν είχαν στρατηγικό 
χαρακτήρα αλλά στόχευαν στη βραχυπρόθεσμη κερδοφορία, η 
ανάπτυξη αυτή δεν προχώρησε. Σημαντικό ρόλο στην περαιτέρω 
απαξίωση της βιομηχανικής παραγωγής, διαδραμάτισε και η δια-
πλοκή της πολιτικής εξουσίας. 

Αποτέλεσμα όλων των παραπάνω, υπήρξε από τη δεκαετία του 
1970 το σταδιακό κλείσιμο βιοτεχνιών και βιομηχανιών κάθε εί-
δους και μεγέθους, διασκορπισμένων σε όλη την Ελλάδα, τάση 
που μία δεκαετία αργότερα, πήρε μαζικό χαρακτήρα. 

Τα κενά ή ερειπωμένα πλέον βιομηχανικά κτίσματα, καθώς 
εντάσσονται στον ιστό των πόλεων ή σε ευρύτερες τοποθεσίες, 
αποτελούν τις περισσότερες φορές τοπόσημα των τόπων αυτών, 
διαμορφώνοντας τη φυσιογνωμία τους. Πολλά από αυτά βρί-
σκονται σε κακή κατάσταση, από άποψη διατήρησης, με ορατό 
τον κίνδυνο κατάρρευσης, ενώ αρκετά κατεδαφίζονται, παρα-

χωρώντας τη θέση τους σε νεώτερα κτίρια. Η καταστροφή των 
βιομηχανικών αυτών κτισμάτων και κατασκευών, συντελεί στην 
απώλεια της κοινωνικής, ιστορικής και πολιτιστικής φυσιογνωμί-
ας κάθε τόπου και απαιτεί άμεσες σωστικές ενέργειες. 

Βασικό μέσο για την κατανόηση, τη διάσωση και την προστα-
σία της προβιομηχανικής και βιομηχανικής μας κληρονομιάς, 
αποτελεί η ολοκληρωμένη αναγνώρισή της. Θέματα διατήρησης, 
επανάχρησης και επανένταξης των βιομηχανικών μνημείων ως 
ενεργών στοιχείων στον αστικό ιστό, οφείλουν να βασίζονται σε 
ένα υπόβαθρο συστηματικής καταγραφής και τεκμηρίωσης, που 
θα επιτρέψει την αξιολόγηση και την περαιτέρω διαχείριση και 
ανάδειξη του βιομηχανικού μας πολιτισμού. 

2. Η ΒΙ.Δ.Α. ΑΜΚΕ 
Η ομάδα των Βιομηχανικών Δελτίων Καταγραφής απαρτίζεται 
από ανθρώπους με διαφορετικό επιστημονικό υπόβαθρο, αλλά με 
κοινά ερευνητικά αντικείμενα και ενδιαφέροντα: τη βιομηχανική 
αρχαιολογία και τη βιομηχανική κληρονομιά. Την ομάδα συγκρο-
τούν οι: Βακαλοπούλου Μαριλένα Πολιτισμιολόγος, Ερευνήτρια 
Βιομηχανικής Αρχαιολογίας, Δρ. Δανιήλ Μαρία Αρχιτέκτων, 
Λαμπρόπουλος Χρήστος Εκπαιδευτικός, Δρ. Μαυροειδή Μαρία 
Ιστορικός -Βιομηχανική Αρχαιολόγος και Φασουράκης Ηρακλής 
Χημικός Μηχανικός. 

Τα μέλη της ομάδας συναντηθήκαμε αρχικά στην ομάδα «Βι-
ομηχανική Αρχαιολογία» στο Facebook και –πέρα από την κοινή 
μας αγάπη– μας συνέδεσαν περαιτέρω οι διαπιστώσεις ότι, ενώ 
παρατηρείται μια επιταχυνόμενη απώλεια σημαντικών καταλοί-
πων της βιομηχανικής δραστηριότητας της Ελλάδας, ταυτόχρο-
να είναι ισχυρή η έλλειψη ενός κεντρικού, επίσημου και ελεύθερα 
προσβάσιμου αρχείου καταγραφών για την ελληνική βιομηχανι-
κή κληρονομιά, το οποίο να επιτρέπει αφ’ ενός τη μελέτη της και 
αφ’ ετέρου την αξιολόγηση και προστασία της. Οι κοινές αυτές 
διαπιστώσεις, μας προκάλεσαν την επιθυμία να δράσουμε και να 
αναλάβουμε πρωτοβουλίες για τη βελτίωση, ή και την αντιστρο-
φή, αυτής της κατάστασης. Και κυρίως, να δραστηριοποιηθούμε 
συλλογικά για τη διατήρηση-διάσωση του κοινού μας βιομηχανι-
κού παρελθόντος ως αναπόσπαστου κομματιού της ιστορίας μας 
που πρέπει να παραδοθεί στις επόμενες γενιές ως γνώση και πα-
ρακαταθήκη. 

Το επιστέγασμα αυτών των διεργασιών υπήρξε η συγκρότηση 
της ομάδας ΒΙ.Δ.Α. ως μία συλλογική διεπιστημονική προσπάθεια 
που επιχειρεί να καταγράψει, να αποτυπώσει, να τεκμηριώσει, να 
διασώσει σε φυσική ή ψηφιακή μορφή, να διαδώσει και να προβά-
λει, να ευαισθητοποιήσει το κοινό και την πολιτεία και εν τέλει να 
συμβάλει στη διατήρηση της ελληνικής βιομηχανικής κληρονομιάς. 

Αναγνωρίζουμε ότι, πέρα από τα υλικά κατάλοιπα της βιομη-
χανικής δραστηριότητας και της καθημερινής εργασίας ανδρών 
και γυναικών –ακόμη και παιδιών– (εγκαταστάσεις, κτίρια, μη-
χανήματα, εργαλεία, αρχεία), τα άυλα ίχνη που περιέχονται στην 
τεχνογνωσία, στις ανθρώπινες αναμνήσεις και στα ήθη αποτελούν 
αναπόσπαστο –μα και εξαιρετικά ευαίσθητο– κομμάτι αυτού του 
πολιτισμού και πρέπει επίσης να διασώζονται, γι’ αυτό και προ-
σεγγίζουμε τη βιομηχανική μας κληρονομιά με σεβασμό για όλη 
την ποικιλομορφία και τη συνθετότητά της. 

Η μετεξέλιξη της ομάδας ΒI.Δ.Α. σε Αστική μη Κερδοσκοπι-
κή Εταιρεία (ΑΜΚΕ) κρίθηκε αναγκαία από τα μέλη της για την 
αποτελεσματικότερη προώθηση των σκοπών της, μέσω ποικίλων 
δράσεων. Για την επίτευξη των στόχων της η ΑΜΚΕ ΒΙ.Δ.Α. 
προτίθεται να αξιοποιήσει τη διαθέσιμη τεχνογνωσία, την εμπει-
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ρία και τις γνώσεις των μελών της, καθώς και άλλων ατόμων που 
έχουν διάθεση να συμβάλλουν στις προσπάθειές της. 

Στο πλαίσιο αυτό, δημιουργήθηκε τον Οκτώβριο του 2017, 
ένα ιστολόγιο (vida-omada.blogspot.com), το οποίο εξελίχθηκε τον 
Απρίλιο του 2019, στην ιστοσελίδα www.vidaomada.gr στην οποία 
περιελήφθησαν τα δελτία απογραφής και οι χάρτες εντοπισμού 
των καταλοίπων αυτών. 

Οι περιορισμένες δυνατότητες του ιστότοπου, που δεν μπορού-
σε να βελτιωθεί περαιτέρω, οδήγησαν στην εξέλιξή του σε μια πα-
νελλαδική βάση δεδομένων (www.vidarchives.gr), η οποία συγκρο-
τείται επίσης με συμμετοχική και συλλογική συμβολή (εικ.1). Ο 
ιστότοπος διαμορφώθηκε με κατεύθυνση την δημιουργία μιας τυ-
ποποιημένης φόρμας συλλογής πληροφοριών, ελεύθερης και προ-
σβάσιμης σε όλους και φιλικής προς το χρήστη, χρησιμοποιώντας 
το διαδίκτυο για την ευρεία διάδοσης των καταγραφών. Πρόκει-
ται για ένα εύχρηστο και φιλικό εργαλείο που δίνει τη δυνατότητα 
άμεσης αποστολής πληροφοριών/καταγραφής από ενδιαφερόμε-
νους, ακόμη και από το πεδίο, ακόμη μέσω κινητού τηλεφώνου. 

3. Tα βιομηχανικά δελτία απογραφής (ΒΙ.Δ.Α.) 
Προσπαθώντας να ομογενοποιήσουμε τις καταγραφές μας, προ-
χωρήσαμε στη δημιουργία ενός δελτίου απογραφής/καταγραφής 
της ελληνικής βιομηχανικής κληρονομιάς, αφού λάβαμε υπόψη 
και άλλες διεθνείς προσπάθειες καταγραφής. Θέλουμε να πιστεύ-
ουμε ότι καταλήξαμε σε ένα απλό, φιλικό και εύχρηστο δελτίο που 
καλύπτει τις ανάγκες μιας ουσιαστικής και ολοκληρωμένης κατα-
γραφής της βιομηχανικής κληρονομιάς της χώρας μας. 

Το Δελτίο Καταγραφής της ΒΙ.Δ.Α. συγκροτήθηκε βάσει των 
διεθνών προτύπων για την καταγραφή και τεκμηρίωση της βιομη-
χανικής κληρονομιάς, με κύριους στόχους τον ακριβέστερο δυνατό 
εντοπισμό του καταλοίπου και την τεκμηρίωση της ιστορίας του. 
Λαμβάνοντας υπ’ όψη την αρχή ότι η καταγραφή είναι μια μορ-
φή διάσωσης, το Δελτίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο άμεσα για 
την επιτόπια καταγραφή του καταλοίπου που εντοπίζουμε, όσο και 
μακροπρόθεσμα, καθώς η τεκμηρίωση θα εμπλουτίζεται διαρκώς 
από όσους επιθυμούν να συμβάλουν σε αυτήν. Συνεπώς, το Δελτίο 
έχει διττή λειτουργία: ως εφαρμογή -με τη συμπλήρωσή του- και ως 
εργαλείο αναζήτησης πληροφοριών και τεκμηρίωσης (εικ.2). 

Με δεδομένους τους παραπάνω στόχους, βασικά κριτήρια για 
τη σύνταξή του υπήρξαν η χρηστικότητα, η απλότητα, η μεγαλύ-
τερη δυνατή πληρότητα των απαιτούμενων στοιχείων και η ευκο-
λία πρόσβασης στο Δελτίο των χρηστών, οι οποίοι κυμαίνονται 
από τους ανθρώπους που –χωρίς να είναι ειδικοί– επιθυμούν να 
καταγράψουν τα κατάλοιπα της βιομηχανικής κληρονομιάς που 
εντοπίζουν στο διάβα τους, έως τους εξειδικευμένους ερευνητές. 

Επιπλέον, προκειμένου να καταλήξουμε στη συγκεκριμένη 
φόρμα λάβαμε υπ’ όψη τα προηγούμενα έργα καταγραφών στην 
Ελλάδα, καθώς και ενδιαφέροντα παραδείγματα από τη διεθνή 
εμπειρία. 

Ωστόσο, εκτός από τα πεδία του Δελτίου, ιδιαίτερα μας απα-
σχόλησε και η κατηγοριοποίηση των κλάδων της βιομηχανίας, 
ούτως ώστε αυτή να είναι συμβατή τόσο με την κατάταξη των 
σύγχρονων παραγωγικών μονάδων κατά τα διεθνή πρότυπα όσο 
και με τις κατηγορίες των ιστορικών βιομηχανικών κλάδων και 
των αντίστοιχων εργοστασίων. Γι’ αυτό η κατηγοριοποίηση που 
επιλέξαμε προέκυψε από τον συνδυασμό της ευρωπαϊκής «Στα-
τιστικής Κατηγοριών Οικονομικής Δραστηριότητας» (ΣΤΑΚΟΔ) 
με τις κατηγορίες των ιστορικών καταλόγων της βιομηχανίας που 
αποτελούν και μία από τις πηγές μας (εικ.3). 

2. Δελτίο καταγραφής του ιστότοπου ΒΙ.Δ.Α.

3. Κατηγοριοποίηση κλάδων βιομηχανίας του ιστότοπου ΒΙ.Δ.Α.

4. Παράδειγμα καταγραφής βιομηχανικού μνημείου στον ιστότοπο ΒΙ.Δ.Α.

1. Αρχική σελίδα του ιστότοπου ΒΙ.Δ.Α.
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Το κοινωνικό δίκτυο του Facebook , στάθηκε αρωγός στην εξά-
πλωση της ιδέας μας. Μέσω της ιστοσελίδας της Βιομηχανικής 
Αρχαιολογίας που προϋπήρχε, μιας κοινότητας που απαριθμεί 
σήμερα τουλάχιστον 12.000 μέλη, διαδόθηκε στο ευρύ κοινό, αρ-
χικά η σύσταση και ο σκοπός της ΒΙ.Δ.Α. 

Στη συνέχεια, ο ιστότοπος απευθύνθηκε στο ευρύ κοινό για την 
συνεισφορά του στη συλλογή πληροφοριών και ταυτοποιήσεων 
των παλιών βιομηχανικών μονάδων, στοιχεία που χρησιμοποιήθη-
καν από την ομάδα για την συμπλήρωση των δελτίων. Η επικοινω-
νία με πληθώρα ερευνητών ή απλών ατόμων που κατείχαν πληρο-
φορίες για τα βιομηχανικά κτίσματα της περιοχής τους, ήταν και 
είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική. Κυρίως συνεισφέρουν τοπικές 
ομάδες από όλη τη χώρα, που έχουν δημιουργήσει τις δικές τους 
σελίδες στο Facebook, δραστικά αρχεία γεμάτα πληροφορίες, φω-
τογραφίες ή αναμνήσεις αναφορικά με την τοπική τους ιστορία. 
Σημαντική βοήθεια προσφέρουν επίσης ερευνητές και άτομα με-
γαλύτερης ηλικίας, που διατηρούν ακόμη σχετικές μνήμες είτε από 
προσωπικά βιώματα, είτε από ακούσματα. Αυτά τα αρχεία και 
αυτούς τους ανθρώπους, αναζητά και συνεργάζεται η ΒΙ.Δ.Α., 
με σκοπό την τεκμηρίωση γνώριμων βιομηχανικών κατασκευών, 
ή την αναζήτηση αγνώστων. Δεν κρύβουμε ότι υπάρχουν και περι-
πτώσεις δυσπιστίας. Γενικότερα όμως η επικοινωνία είναι θετική. 

Η τεκμηρίωση και η ταυτοποίηση των βιομηχανιών είναι ανα-
γκαία προϋπόθεση για την ύπαρξη της ΒΙ.Δ.Α. Όλοι αυτοί που 
συνεισέφεραν και συμπορεύτηκαν μαζί μας είναι καταχωρημένοι 
καταγραφείς στα αντίστοιχα δελτία. Τα δελτία αναρτώνται εκτός 
της πλατφόρμας και στην ομάδα της βιομηχανικής αρχαιολογίας 
του Facebook, όπως και στην τοπική ομάδα που μας βοήθησε. 

Η προσπάθεια καταγραφής της βιομηχανικής μας κληρονο-
μιάς ξεκίνησε δειλά το 2017 και συνεχίζει δυναμικά μέχρι σήμε-
ρα προσδοκώντας με τη δημοσιοποίηση της προσπάθειας αυτής, 
στην ενεργοποίηση όλο και περισσότερων εθελοντών, που θα ολο-
κληρώσουν το εγχείρημα. Σήμερα έχουν αναρτηθεί 1020 δελτία, 
ενώ πολλά βρίσκονται στο στάδιο της συμπλήρωσης και της επε-
ξεργασίας (εικ.6).

Συμπεράσματα 
Με την πεποίθηση ότι η καταγραφή και η τεκμηρίωση του βιομη-
χανικού πλούτου της χώρας μας, είναι το πρώτο σημαντικό βήμα 
για τη διαφύλαξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, αναπόσπα-
στο μέρος της οποίας αποτελεί, η ομάδα ΒΙΔΑ προχώρησε σταδι-
ακά στην οργάνωση της καταγραφής των αντίστοιχων βιομηχα-
νικών καταλοίπων. 

Η ανάπτυξη/ολοκλήρωση αυτής της βάσης δεδομένων, η οποία 
επιχειρείται σε έξυπνη ηλεκτρονική μορφή, με τη δυναμική που 
έχει αποκτήσει αποτελεί υπόβαθρο που θα προάγει τον επιστη-
μονικό διάλογο, θα ενθαρρύνει και θα αναπτύξει πρωτοβουλίες 
για την προστασία της βιομηχανικής μας κληρονομιάς. Η δραστη-
ριότητα της ΒΙ.Δ.Α ΑΜΚΕ συμβάλλει θετικά στην επανάχρηση 
ή επαναλειτουργία των βιομηχανικών κτιρίων και την δυναμική 
ένταξη αυτών στον χώρο που ανήκουν.. 

6. Ενημέρωση τελευταίων καταγραφών του ιστότοπου ΒΙ.Δ.Α.

5. Χάρτης του ιστότοπου ΒΙ.Δ.Α. με τα στίγματα που προκύπτουν από  

τις γεωγραφικές συντεταγμένες των βιομηχανικών καταγραφών

Επιπρόσθετα, προκειμένου οι πληροφορίες (μεταδεδομένα) 
που αποτυπώνονται στα Δελτία να εντοπίζονται και να ανακτώ-
νται εύκολα, αλλά και για να πληρούνται οι βασικές προδιαγρα-
φές διαλειτουργικότητας του ψηφιακού αυτού αρχείου με άλλες 
συναφείς βάσεις δεδομένων, η κωδικοποίηση των πεδίων εφαρμό-
ζει το πρότυπο περιγραφής ψηφιακών αντικειμένων “Dublin Core” 
και ακολουθεί το πρωτόκολλο “Open Archives Initiative Protocol for 
Metadata Harvesting” (OAI-PMH) που ορίζεται από το Εθνικό Κέ-
ντρο Τεκμηρίωσης. 

Τέλος, για τις γεωγραφικές συντεταγμένες (γεωγραφικό μήκος 
και γεωγραφικό πλάτος) χρησιμοποιείται το σύστημα της Google 
λόγω της ευρύτατης χρήσης του από τα κινητά τηλέφωνα, με σκο-
πό τη μεγαλύτερη δυνατή διευκόλυνση της επιτόπιας καταγραφής. 

Κάθε καταγραφή περιλαμβάνει (εικ.4): 
• Το συμπληρωμένο τυποποιημένο δελτίο καταγραφής με στοι-

χεία για την τοποθεσία, το είδος, την κατάσταση, τη χρήση 
του βιομηχανικού χώρου, τεκμηριωμένου με βιβλιογραφία και 
πιθανές μαρτυρίες. 

• Φωτογραφική (ή και πιθανόν κινηματογραφική) τεκμηρίωση 
και παρουσίαση. 

• Εντοπισμό του χώρου στο χάρτη με παροχή γεωγραφικών συ-
ντεταγμένων. 
Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της προσπάθειας καταγραφής 

είναι ο χάρτης που δημιουργήσαμε, ο οποίος βοηθά τους επισκέ-
πτες να περιηγηθούν στην περιοχή ενδιαφέροντός τους και να 
εντοπίσουν βιομηχανικά κατάλοιπα, όπου το επιθυμούν. Ο χάρ-
της των μνημείων ξέφυγε από την εφαρμογή του Google Maps. 
Χρώματα και λεπτομερείς κατηγορίες βοηθούν στην ανεύρεση 
του ή της ομάδας μνημείων που ερευνά ο κάθε ενδιαφερόμενος 
(εικ.5). 






